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idea: zrób to sam 
temat: smarowanie snowboardu 

Idea POP to jedyny telefon bez abonamentu, * 
w którym sam tworzysz swoją taryfę! 
Zrób to Sam - wybierz 3 z 6 zniżek, by płacić jak najmniej. 

2) 
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FLIMTSTDME 

Ciekawy tego, co Chaciński (Bartek, nie Michał W ostatnim felietonie omyłkowo przypisałem _ 
słowa, które wypowiedział Mateusz Werner. Przepraszam) ma do powiedzenia o trzeciej części Matrixa, przejrzałem so¬ 
bie 44 numer magazynu Przekrój. Materiał owszem ciekawy, ale znalazły się wieści ciekawsze. „Hiphopowcy Tede 
—i Q,.$<T,R, pojechaliby do Babilonu nawet na własny koszt, Juź zgłosili się.do MON-u - Słyszeliśmy, że chłopcy w 
Iraku chcieliby usłyszeć właśnie tych wykonawców - wyjaśnia-Tytus". 

Cóż, korzyści Polski z „pobytu" naszych wojsk w Iraku powinny być wymierne - polskie firmy dostaną odpo¬ 
wiednie kontrakty (choć jeden, zupełnie intratny, niedawno umknął - traktory w Iraku będą białoruskie, nie nasze), 

'' co poniektórzy zaczęli po raz pierwszy zauważać Rzeczpospolitą na mapie politycznej świata (a przynajmniej wie¬ 
lu terrorystów dowiedziało się i dobrze zapamiętało gdzie leży), Amerykanie w przypływie wielkopańskiej łaski anu- 
| '—-1 Jł ~X a może nawet postawią system obrony przeciwrakietowej. Ekonomia i dyplomacja raczej zyska, 

hają się uzyc słowa ,okupacja' Coz, ile by się me mowiło o tym jak to nasi dzielni wojacy manczą tubylców i jak 
to polsko-iracka miłość (nijpugo dowiem się pewno, że Mickiewicz nosił turban, a Wista jest dopływem Eufratu) 
ii^ kv'.'il'iie oe facio m-m,mmm- u/ pokaż:?; c/ość k cm. Nic ::r:r- vy na.? mmmmm; m em. vv;.'s‘ai:imy mmi; zcłnerzy khrzy 
wykazali wyraźną wolę Wysyłamy ich z czystego wyrachowania Chłopaki dostaną prawdziwą amunicję, z której 
u nas strzelają rzadko, bo nas nie stać, i pensje, o których nasze intelektualne elity mogą tylko pomarzyć. Mają też 
podobno doskonałe wyżywienie - Wyborcza donosiła, że za polską rację żywnościową można utargować mundur ' 
Marines. Przyjeżdżają do nich sławy polskiej estrady. Steczkowska już była i rozpływała się, że wyposzczeni (oczy- 

• wiście kulturalnie) żołnierze, patrzyli na nią (ooooooch) nie tylko jak na artystkę, ale również, a może zwłaszcza 
' ■'(jnrrrrrrau) jak na kobietę Teraz być może popatrzą sobie na Ostrego i Tedzia 

Kwestionować talentu tej dwójki nikt przy zdrowych zmysłach me będzie, przynajmniej pod względem warszta¬ 
towym To indywidualności z dużą dawką buntu O S TR pierdoli polityków (policję i wiele innych rzeczy również), 
co podkreśla na każdym swoim występie. Tede zawsze w wywiadach deklarował obrzydzenie wobec politycznych 
MMiflcw immmwm om.o7u;io ii Mj mm. rr m ;mmm,M: m m mm. ; eb'M' ; mv km p askowy m; m m-; m. m.I 
naszych żołnierzy w Iraku, ale z góry jestem za tym, żeby wysłać do nich Arkadiusa, na pewno zmieni wojaków 
w szeherezady - kwiat/puśtyni) zaś już jest fajny. Ciekawe, dlaczego inteligentni ludzie pchają się w skrajnie poli- 
tyczną.szopkę, jaką jest ten występ, wręcz proszą się MON-u 0 wyjazd na własny koszt (czyli nie chodzi tu o pienią- 

I dzę) Co,to za radość grać dla brygady spoconych osiłkow przy niespecjalnym nagłośnieniu w potwornym upale 
i jeszcze fjię wiedząc czy jest się bezpiecznym? „Na raz wszyscy karabiny w górę", .Wszystkie gorące ziomy rzuca¬ 
ją mundury na scenę", „Baunsujemy z pagonami, na trzy cztery wszyscy wrzeszczą Saddam zdzira/wolny Irak". 
A może Ostry chce przeprowadzić specjalny odcinek „Yo! Mtv raps‘7 Mógłby przetykać transmisję z koncertu dzie¬ 
siątkami kawałków z amerykańskiej rap-sceny przeciwstawiającymi się wojnie To by była prawdziwa rap awangar¬ 
da. I zakończyć specjalną wersją „Kochana Polsko", dedykowaną tragicznie zmarłemu Majorowi. Tede zaś mógłby 
chwalić się, że jego nagrania bootleguje się juz nie tylko w USA, ale i w innyclt strefach kulturowych (ciekawe co 

t f by;mu obcięli, za parę tekstów na Buhhu, w takiej np. Syrii) 
Tak sobie myślę, że warto by tez wysłać Gurala. On, stary prowojenny militarysta, z całą pewnością wiedziaf- 

by \c\- WyJMM-a mmmmmm: mm-; Mh Mm mm: k r-rly mmm y m;..,m, ; / ' a; mmmmmm Ćm4v Cip 4 MMM V. .M : mm m mIj 
podpisuje się czasem Osam.a, myślę ze miałoby to wiele komizmu sytuacyjnego i chłopaki w koszarach zlaliby się 
ze śmiechu. Zwłaszcza, że telewizje z całego świata pokazywały, iż lubią wypić (kto nie lubi?), a potem ma się zwy- 

\ kle zajebiście dobry humor (ja nie mam). 
No nic, mam nadzieję, że rapowa dwójka zrealizuje swoje życzenie i wybiorą się na koncert Przy błogosławień¬ 

stwie George W. Buhha, przepraszam, Busha? fcrzy okazji Tedzik i Ostry mogą pozwiedzać -lo 'obszary najstarszych na 
MMMM MMMMM MMMM MM "MMMMM/, . "M.MMmI' M MMMó/MMMCi. MM ;/M' MM MMMMM- MMMM; M MMMM . i MMMM M MMMMM I MMM IU M MMM MMM MMMmMM 
jeszcze zostało. Jak to rymował Kazik? „Brązowe buty dla całej grupy / Wojsko czeka, wzywa z daleka". 

•Flint (CS):. 

BYLIŚMY IMA... 
...Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Lodzi' Ó/działo się, działo. 
Przyjechali goście: Pat Mills i Clint Langley, tworzący aktualnie nowe 

I Zbigniew Kasprzak, promujący swoje nowe komiksy i wielu, wielu in- 
■ ■ \M 7 , powyże s erizy n. n nas ko mmmm od ,,'eża. a także Ja- 

■ rek z serwisu wrak pi oraz Piotrek Kowalski, autorGąjla Jak zwykle na 
■ łódzkim festiwalu: pełen wypas dla fanów komiksu, a także mocna nocna 
™ impreza, na którą niestety w tym roku nie dotarłem, ale podobno było 

3... Dzięki dla Jarka i Warlocka, który zrobił foto 

• stanowił pozbyć się swoich piór, o czym donószęrdzięki uprzejmości (i wnikliwości) Filipa Myszkow¬ 
skiego (dzięki!!!). Co prawda krótkie włosy me ujmują Bizowi ialenturale mimo wszystko trzeba wła- 

jgp-. wśne błędy naprawiać. Kubanos 

KOMIKSOWE NOWOŚCI 
W październiku ukazało się sporo nowości (recenzje części z nich pojawią się w najbliższej przyszłości). Egmont: 32 
grudnia (drugi tom nowej trylogii Enki Bilala), Antresolka Profesorka Nerwosolka, Cygan tom 6. Aztecki śmiech, Dzie-' 
MMMM tor 4. 4;mm m ' -4 ''4m'm mmi e D/;mmum;mmvmj Gmm-m : -mmmm ;a 4,mm ;i . C -imm mm;'; 4. ;tM 4; i Kmmmm-m. v\4;i - Ftp a 
cz 2, Piotruś Pan tom 5 Hak, Sandman tom 5 Kraina snu, Skrzydła serafina tom 2, Strażnicy tom 2, Top 10 tom 1, 
Trolle z Troy tom 4 Pierwotny ogień, Trust Historia choroby, Tymek i Mistrz tom 3 Strachy na lachy, Wyprawa tom 4 
ivic;:ragor?.: L4m\"m-mm ;4: 44-m,m4m m. "rury:,: . mmmm-.mm! . 4mm" .m, .pp; '-Y;j'mmm.;: Im, : F':.-m4 m mVm -.m-m ; 
M-M MOMd; 4 idk MM mmmmm. . :r 1 KuitlMa Gniewu: 4aj4 ; "M.4 .. K.m m.'"m-mmmmi m m . 4-;4.,;imm 4m'm:mm-. iPilnka: żm-mmmm;,, 
czyli sztuka wywiadu. Graficon: Arena #10, Karsten Storoż. JPF: Chobits tom 3, Dr Slump tom 23, Magiczni Wojow-ij 
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6DOV piej a i me byle-osobmk ma szansę przed tą kamerę się dostać, bo przecież trzeba 
przejść jakieś eliminacje, żeby pojawić się na ekranie mojego telewizora. Fakt. Jeśli^'3 
jednak nawet przyjąć, że ludzie prezentowani w „żywej telewizji1' stanowią miarodaj¬ 
ny obęaz populacji a nie co lepsze wyłowione z niej kąski sytuacja i tak nie napawa 
optymizmem. Polacy ni£są narodem ludzi mądrych anj inteligentnych. To źle. To bar- 

spodarczym, przemysłowym czy kulturalnym???? Co więcej okazało się, że W klasy- /" f 
fikacji państw kandydujących do członkostwa w Unii europejskiej Polacy po raz ko¬ 
lejny ppkazali się z właściwej strony. Unijni inspektorzy okrzyknęli nas najgorzej, | 
przygotowanym do członkostwa krajem. Należy być szczęśliwym, że w grupie kandy¬ 
datów nie ma Bułgarii czy Albanii, bo możemy mieć choć promyk nadziei, że nie je- Ą 

-ęteśmy najgorszymi matołami w Europie. Sądzę jednak, że pod względem nieprzygo- 
-. }t i Bułgarię z Albanią. OK. 

do Snu był stan HIP-HOPU w danym kraju zajęlibyśmy pierwsze, drugie i trzecie-miej-r^ 
śće a cała resżtanie byłaby nawet w stanie powąchać naszych spalonychopop, % fpo|-|Tti 
scy producenci, dj‘e, emce, writerzy i b-boye) jesteśmy pierdolonymi profesjonalistami 
a ar a^aio-an:. ii-ry^ari. :r:;;a a:-a : a^ayr-a , p, a e u d o - c wan iaczkam i jak cata ta 
reszta ludzi odpowiedzialnych za nasz kraj. 

■ Elo1 Płyty DJ 600 V otrzymują: Halina Młynarczyk (Rzeszów), Paweł 
■ Turek (Warszawa), Michał Kowalczyk (Kraków), Sylwia Majak (Opo- : s 
• le), Kuba Fręczak (Gdynia), Sylwester Jakubiak (Warszawa), 

„ di" Michalak (Szczecin). Gratulacje! I oczywiście odpowiedzi: W pierwszym ; 
teledysku z płyty 6G0'C rapuje Tede 600C jest piątą płytą Volta I wydał<ją~Jęrror Muzik 
Proste; było? Proste. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach! " 









Toy Story 
czyli o podsumowaniu roku słów kilka... 

i - 

0 T F ! lin ■ k 1 I i 
Zastanówmy się jaki byt rok 2003 dla polskiej deskorolki. Na catym swiecie ska- 

teboarding przeżywa ogromny progres. W Stanach jest to już zjawisko masowe, v 

tak nieopłacalnym rynku pojawiło się jednak kilku ryzykantów - za 
rzy na przekór wszystkim postanowili udowodnić że w Polsce też można sprzeda- f 
.. które istniały wcześniej nie ' ‘ ' ‘ 

kies contesty. A to jeszcze przecież nie jego koniec (doszły mnie słuchy, że będą 
jeszcze jakieś zawody we Wrocławiu i Warszawie). Wiem że z reguły byty to mar¬ 
ne imprezki na których niewiele się działo, jednak kiedyś może przerodzą się one 
w większe wydarzenia (tak jak na przykład Skate City Classic - od małych lokal- 

o deskorolce było w miarę głośno, nie dają o tym temacie zapomnieć. 

Sion. Ten kontest jak by nie było rozstawił imię Polski, przynajmniej na skalę Eu- 

gnęło więcej, tak przyjezdnych gości jak i lokali z Polski. Poziom imprezy byt 
również o niebo lepszy, dzięki takim ludziom jak organizatorzy takich imprez ska- 
teboarding w Polsce naprawdę się podnosi. 

Chociaż wszyscy (ze mną na czele) narzekamy, że nie gdzie jeździć, to jed¬ 
nak w stosunku do roku poprzedniego wiele się poprawiło. Przede wszystkim 
powstają nieliczne skateparki: Jutrzenka zbudowana przez chłopaków z warszaw- 
skiegm Gcemmm tor w: mmmmm,vm. :m aiorym ocbyiy :Ge mmmmmm czy ommm:v 
skatepark w Białymstoku. Cieszą takie wieści. To co że jest ich mato, ważne, 
że się pojawiają. Przez kilka ostatnich lat wcale nie było im podobnych. 

Pozostaje mieć nadzieję że przyszły rok będzie jeszcze bardziej owocny w te¬ 
go typu wydarzenia. Czego życzy sobie i wam 

.Subject to change“ 

na swojego image. Po poprzednim video „The Storm'1 ty . .. 
kojarzona z hip-hopem (wydawali nawet mixtape'y). Czasy się 
zmieniły, podobnie jak i moda, dlatego Osiris aby utrzymać się 
na rynku zapragnął coś zrobić ze swoim wizerunkiem. Znaczną 
część starego teamu usunięto (m.in. Petera Smolika), a w swe 

szeregi przyjęli skaterów takich jak Ali Boulala czy Diego Butchieri. Kontynuacją 
przemian w firmie jest nowe video. Tutaj już dominuje inny styl niż na poprzed¬ 
nim, wydaje się to na maxa sztuczne, ale cóż - takie są prawa rynku. Jeśli chodzi 
o jazdę to jest ona na prawdę niezła. Nowi team riderzy - Butcher, Ali czy młody 

Brandon Turner. Jednak prawdziwym Szokiem są dwie części: jedna w wykonaniu 
Chrisa Dobstaffa - fuli techniki na ogromnych rzeczach i druga należąca do Jer- 
rego Hsu i Louie Barletty z mnóstwem wygłupów połączonych z mega trikami. 
Widać, że chłopaki bawią się deskorolką. tOi Oi 

In cl n mile e e mmadm :m._ e: mmmm mmmmm, - " i ł mrm Gemem i 
tilm polecam. Występują m.in.: Henry Sanchez, Spanky, Brad Staba, Anthony Mo- 
sley, Dan Murphy, Nikhil Thayer, Peter Ramondetta, Justin Strubing. tOi Oi 
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My się nie ślizgamy po tematach! 
Przegląd - tygodnik dla młodych 

i młodych duchem 



| Krótka historia (6) 
winyli hip-hopowych 

Druga potowa lat 80-tychto okres wielkich; 

jeszcze się 

..-Druh Stawek:. 





lekcji w polskich warunkach i 
go (tak chłopak się nazywa), który drapie stylowo 
i wzbogaca album. Słychać, że panowie słuchają do- 

ką zbijania złożonych rymów. Wszyscy raperzy nie J 
schodzą jednak poniżej wysoko postawionej poprzecz- I 
ki, i wypełniają mistrzowsko zadania postawione przez I 
koncept - a uwierzcie mato kto przyjmuję rolę akwizy¬ 
torów nieba i piekła (utwór nazywa się: „Anioł do 

le mówi o inwencji), porównuje rap scenę do karuzeli I 
z madonnami, czy rozważa antagonizm między ciałem i 
i duszą. Muzyka waha się między perfekcjonistycznym, ] 
harmonijnym, bogatym dziełem Króla Maciusia (Jego I 
rap wywołuje różne opinie, jednak nie ma go tutaj, ! 
podkłady są zaś obiektywnie dobre; zaskakują słucha- I 

rfl dzieć się, które z zespołów wyróżnionych teraz i wy¬ 
li szczególnionych w nr 93 mogą oddać się świętowaniu. 
I Jako, że tym razem dużo jest ekip, które nie miały 
■ okazji trafić na łamy SLG, a nie sposób ich nie pokazać, 
■ kończymy ów wstęp. Jeżeli ktoś ma ochotę nabyć ma- 
M teriał od artysty, w nawiasach umieściliśmy kontakty 

•wie- w zabawie z Freszem 

L mentalix z Lodzi, Emeste z Ząbkowic Śląskich, Elek- 
I torat i Onz z Ostrołęki, Yezyezyo z Krakowa, Fresz 
I z Grudziądza, Absolut z Pułtuska, Na 2 majki fundacja 
I z Kielc, PHFNG z Katowic, Aro z Dziećmorowic (nie 
I uwzględniamy, ten pan ma legał), Eskapada z Gliwic, 
I NTG z Żywca, EgenA z Lublińca, Globus i EMS z Wro- 

I z Ostrołęki, Buszmen ze Świdnicy, Hałastra z Augu- 
I stówa, GMP z Brzegu Dolnego, Drim z Krakowa, Tuk 
I z Gdyni, Enbewu z Kalisza, K1x z Lodzi, DSM z Łodzi, 
I Ijwa Skład 

na bardziej skomplikowanym rytmicznie beacie 
I umie się pogubić. Nie przeszkadza to nazwać jej na- 
I prawdę dobrą. Teraz kilka słów o tym dlaczego: 
I Po pierwsze, ten flow po dotarciu się ma szansę być 

:c - ows/cir / U mego " 3 szło 0 pieniądze ccy 
I żegnał się z domem/ Przeklnąłem go a Ciebie dziś prze- 
I klinam / Moim kalectwem jest wspólna hemoglobina" 

I ma z kolei całą magię gier RPG i literatury z kręgu heroic 
I fantasy (i najlepszy beat na płycie, producent idzie tu dro- 
! gą wytyczoną przez White House). Zależy na co stawiacie 
I w hip-hopie, ja uczciwie przesłuchałem i co więcej, wra- 
I cam. Płyta, po której chce się poznać Emeste osobiście. 

Fresz (fresz@lenbit.pl) 

Enbewu - „En+“ (homic@op.pl) 

Bardzo starannie pomyślany album, oryginalna 

pych, i przez to nudnawych, beatach (Marco). Chyba 
jednak miały one dokładnie tak brzmieć, warsztatowo 
są ok, zaś w tej oszczędności jest wysmakowanie. 

Historie opowiadane płynnie choć bez specjalnej 

(692132174 - Rafał) 

nalnych rozgłośni i prasowych publikacji. Póki co, 
bez szczęścia do legalu. Reaggujące flow jest nie do 
podrobienia, prezentowana swoboda nie do wystu¬ 
diowania, metafory zaś w dużej mierze świeże („Mój 
flow płynie czysto i przejrzyście / a ty ciągle kurczysz 
się jak ptaszek kulturyście", „Eneka, wszystkich raz¬ 

ie"). Repertuar to wyjątkowo rozrywkowy, oprawiony 

słuchem i miłością do wszelkich gatunków czarnej 

muzyków (nieżywych trudno zaprosić. Mniejsza o to, 
wiecie o co chodzi; Gościnnie pojawia się też mc 
z Emcefalografu). Melodyjna, przebojowa, błyskotli¬ 
wa, niesłychanie sympatyczna płyta. Jeżeli do kogoś 
ją porównywać, to do Lony, którego nagranie pojawia 
się zresztą w zabawnym intro. Jednak PHFNG mniej 
ma w sobie goryczy. Za oknem być może hałdy, na 
płycie - słońce. Obowiązkowa rzecz, zróbcie wszyst¬ 
ko by to mieć, zanim wydawcy się zreflektują 

Eskapada - „Gdzieś międ; 
bem“ (eskajurand@o2.pl) 

mę - tak pokrótce o kwartecie z Gliwic, zaskakującym 
potężnym debiutem. Niektórym mc brakuje jeszcze 

... i taką ilość kolorytu, że słuchacz czuje się jakby czy- 

której możesz robić przy okazji. Wymusza skupienie. 
Hornie jest mistrzem ceremonii jak się patrzy - dojrza- 

jH!~—1, kurewsko inteligentnym narratorem. 

do końca życia. Tuk to człowiek, którego styl przypo- I 
mina wypadkową GRZ'a i Fisza - chrapliwy, niski głos I 
jest zarazem bardzo melodyjny i beat nie trzyma w ry- I 
zach emocji w nim zawartym. Tekstowo kolejna za- I 
gadka - tu czysta poezja potrafi się mieszać z total- I 

w każdym 7 nas .est szczypta poety, crzsstępcy, ćpu j 
na i kocha na Jr/y czym -zadke k ecy tak awangar 

Sa-f./i:;:; ::«!■/ kVyii h 
łych wyżej wyrie icnych. a c- mają coś w sobie, fc e<- I 
torat i O.iz (Cst'o'ęka) ‘o oklepane w ha-dcorze :ek$ty, I 

“) i godziny spędzone nad realizacją. Glo- 
(Wroctaw) ostatnio pr. 

_, ...iry trzeba. Teraz jest lei 

w swojej muzie należytą nowojorską wibrację. Głos H| 
Globusa jest jak sam przyznaje, „nośny". Ma dużą moc H 
i z miejsca kieruje uwagę na teksty, gdzie sporo jest 
jeszcze ogólników i chaosu. Mroku i Skwaro przysłali 

rap, ale podpatrujący czasem rzeczy, które innym I 
umknęły w plastyczny, przekonujący sposób. Inspira- ^B 
cja Sokołem, bardzo łatwa do wyłapania (a „Wierzmy H 
w to" to naprawdę „Damy radę" część druga), stała H 
się podstawą do czegoś własnego i wcale nie tak na- H 
winego jak początkowo mogłoby się wydawać. Pod- H 
śpiewane refreny, rzetelne, melodyjne, płynące beaty H 

o muzycznych inspiracjach J5 i całym Ouannum, jeże- H 

I końca, ale jest w tym ziarenko prawdy. Dobra technika, 
w odmiennym stylu, z 1 
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wystawienia aktu urodzenia miał miejsce 20 sierpnia 1971 ro¬ 
ku. Może komuś ta informacja się przyda? 

Limp Bizkit powstat dziewięć lat temu, czego nie da się 
nie zauważyć, bo niemąl od samego początku zespół odnosi 
sukcesy. Pięć albumów (w tym jeden z remiksami) sprzedanych 
■ k 0-,V 3j ~ : r.-u: i-.orr 
cje do różnych Grammy i innych takich. Miliony fanów i milio- 

bardzo? Jak tylko się da. Dlaczego? Bo - jak sam przyznaje - 
jest nieźle popieprzony. Ale ludzie nie przepadają za popieprzo¬ 
nymi, którym udato się odnieść sukces. Albo też uwielbiają ich. 

Koncert trwa już jakieś pót godziny. W tym czasie Durst że . 
dwa razy o mato nie dostat butelką w głowę, a gdy podszedł 
zbyt bliko do swoich fanów, kilku dowcipnych złapało go za no¬ 
gi i usitowato ściągnąć buty. „Pieprzę was, weźcie sobie moje 
pieprzone sznurówki" - i tyle go widzieli. Konsternacja, bo nie ; 

zniknąf sobie na chwilę za sceną. Zniknięcie przedłuża się, 
w końcu Durts pojawia się na scenie, a towarzyszą temu zarów¬ 
no oklaski, jak i gwizdy. Nie ma kolejnej piosenki, za to Fred ||q-| ■ 
stanawia nawiązać werbalny kontrakt z publicznością. On krzy- 

Durst krzyczy: „Fuck Limp Bizkit!", publiczność zgodnie odpo- 

I znowu znika. I znowu nie ma go przez dłuższą chwilę. W koń¬ 
cu pojawia się, zeskakuje ze sceny, włazi na płot, rozkłada ręce 
- w jego stronę lecą butelki, kubki, koszulki: Polowanie na Fre- 

wokował, udało się Po chwili koncert trwa dalej... 

• .' 
W szkole nie miał żadriychwyników, ale ponieważ był wyga- 

żyt nieco pofatygować fizycznie żonę i jej gacha, za co trafił na 
miesiąc do pierdla. Po wyjściu zrozumiał; że coś trzeba w koń- 

Najpierw byt chaos i próba ustalenia muzycznego kierun¬ 
ku. Ponieważ jednak lider, czyli Fred oczywiście, nie potrafił się 
zdeklarować, zespół zdecydował się na. .eklektyczną fuzję 
wszystkiego, co wokół najlepsze. Na razie jednak nie było mo¬ 
wy o tym, żeby żyć z grania, w związku z czym każdy z chtopa- 

wit im podrzucić nagraną demówkę Limp Bizkit, bo właśnie tak 
zespól postanowił się ochrzcić. Na Komach materiał zrobił do¬ 
bre wrażenie, puścili go w obieg. Do Dursta zaczęli dzwonić 



Jeżeli ktoś miat jeszcze wątpliwości, rozwiał je album 
o dość popieprzonej nazwie - Chocolate Starfish And The Hot 
Dog Flavored Water. Do jego nagrania LB podchodzili z pozy¬ 
cji zespołu z najwyższej pótki, oczekiwania więc byty spore. 
Do zadania podeszli na luzie, nagrywając ptytę przemyślaną, 
jednocześnie jednak pełną luzu, ze sporą dawką humoru, choć 
i momęntąrpi-pieztej technicznej gry, znamionującej naprawdę 
wysokie umiejętności muzyków. Limpy znali już smak dobrze 
sprzedanych płyt, ale rekordowy wynik sprzedaży z pierwszego 
tygodnia zaskoczył wszystkich - ponad milion egzemplarzy na 
wejście! Rozbijającymi listy przebojów hiciorami z tej płyty by- 

to Podobało^ 

eks-gitarzysta? 

landa, RDiddy’ągo, 

ojązachcian- 
rałki były świetne,.ali 
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